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BAB V 

Simpulan dan Saran 

5.1  Simpulan 

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab terdahulu Kredit Usaha Kecil 

Menengah (KUKM) adalah  Kredit program yang pada dasarnya merupakan 

pembiayaan sistem kredit Bank dan diarahkan untuk mendukung kepentingan 

pembangunan. Setelah melalui berbagai kegiatan mulai dari pengumpulan data, 

menganalisis, dan berdasarkan teori yang relevan serta hasil kerja praktik yang 

dilakukan oleh penulis maka penulis mengambil kesimpulan atas ‘Tinjauan 

Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  pada 

Sektor Industri,  Perdagangan Hotel Restoran dan Pertanian di Jawa Barat” 

adalah sebagai berikut: 

1. Perekonimian Jawa Barat pada awal tahun 2006 masih diwarnai oleh tekanan 

domestik sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005. Selama 

triwulan I-2006 dari sisi permintaan meningkat. Pertumbuhan sektor industri 

pengolahan terutama didorong oleh peningkatan produksi industri non-migas 

pada subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki serta subsektor alat angkutan, 

mesin dan peralatannya. Peningkatan permintaan yang bersumber dari kegiatan 

konsumsi terindikasi dari tumbuh positifnya pada sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran (PHR). Namun sektor ekonomi pertanian mengalami penurunan yang 

signifikan. Faktor penyebab penurunan kinerja subsektor tanaman pangan adalah 

perubahan iklim (mengakibatkan kemarau panjang dan pergeseran musim tanam) 

dan alih fungsi lahan pertanian (mengakibatkan penurunan luas panen). 

2. Memasuki triwulan II-2006, perekonomian Jawa Barat masih menunjukan 

perkembangan yang positif  kegiatan dunia usaha mulai menunjukan peningkatan 

aktivitasnya. Peningkatan di sektor industri terutama pada subsektor industri 

tanpa migas, antara lain industri makanan, tekstil, pupuk dan kimia serta industri 

alat angkutan, mesin dan peralatannya. Peningkatan di sektor PHR terutama 

terjadi pada subsektor perdagangan. Panen raya padi yang terjadi sampai awal 
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triwulan II-2006 telah mendorong meningkatnya perdagangan produk terkait, 

yaitu gabah dan beras. Libur sekolah dan tahun ajaran baru yang terjadi pada 

akhir triwulan ini juga turut mendorong meningkatnya perdagangan produk-

produk untuk keperluan sekolah. Peningkatan di sektor pertanian terutama terjadi 

pada subsektor tanaman bahan makanan (tabama) sehubungan dengan 

berlangsungnya masa panen raya padi (pada awal triwulan) dan panen produk 

hortikultura, seperti sayur dan buah-buahan. Selain subsektor tabama, subsektor 

perkebunan juga tumbuh, didorong oleh peningkatan produksi perkebunan teh, 

karet, dan kina. 

3. Kinerja perekonomian Jawa Barat di awal tahun 2007 menunjukan 

perkembangan yang tidak sebaik dari tahun sebelumnya. Di sisi produksi, selama 

triwulan ini pertumbuhan terjadi pada sektor pertanian (meliputi tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan). Namun peningkatan 

tersebut belum mampu mengimbangi penurunan kinerja sektor industri dan 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR).  Peningkatan sektor pertanian ini 

didorong oleh peningkatan produksi padi, yang termasuk dalam subsektor 

tanaman pangan, seiring dimulainya musim panen di beberapa daerah di Jawa 

Barat pada triwulan ini. subsektor tanaman pangan, yang tumbuh 20%, subsektor 

perkebunan juga mengalami peningkatan, khususnya pada komoditas teh dan 

karet, karena dukungan tingginya curah hujan pada awal tahun. 

4. Setelah pada triwulan sebelumnya perekonomian Jawa Barat mengalami 

penurunan, memasuki triwulan II-2007 kinerja perekonomian Jawa Barat mulai 

menunjukan perkembangan yang positif. Di sisi produksi  pertumbuhan terbesar 

terjadi pada sektor pertanian khususnya tanaman pangan sejalan dengan panen 

raya padi. Disamping itu, kegiatan pameran dan promosi produk-produk Jawa 

Barat yang dilakukan baik di dalam maupun luar negeri oleh instansi terkait serta 

libur sekolah pada bulan juni 2007, memberikan stimulus bagi kegiatan 

perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor industri pengolahan khususnya 

subsektor industri makanan, minuman, dan tembakau. Ketiga sektor ini 
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mengalami pertumbuhan positif, namun tidak sebesar pertumbuhan sektor 

pertanian. 

5.2 Saran 

1. Saran penulis sebaiknya bantuan bank untuk penyaluran kredit perlu 

dipikirkan mekanisme yang baik dalam menyaring UMKM yang akan 

diberikan kredit. Dan diperlukannya niat serius pemerintah dalam 

mengembangkan UMKM. Tidak mudah untuk mengembangkan sektor 

UMKM sehingga perlu banyak usaha dari pemerintah. Jangan sampai 

pengembangan UMKM ini hanya upaya untuk memperoleh dukungan 

masyarakat. Penulis mengharapkan program kredit yang dilakukan pemerintah 

sekarang yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menumbuhkan 

perekonomian rakyat khususnya ekonomi menengah kebawah. Karena faktor 

kebutuhan hidup yang selalu meningkat di tambah dengan kenaikan harga 

bahan bakar (dalam dua tahun terakhir sudah dua kali kenaikan), harga 

minyak tanah yang melambung tinggi walaupun pemerintah telah 

mengkonversi ke gas namun tidak merubah masyarakat ke taraf hidup yang 

lebih baik.  

2.  Trend yang terjadi pada sektor Industri, sektor perdagangan, hotel dan 

restoran, mengalami penuruan. Sebaiknya Bank Indonesia memberikan 

perhatian khusus kepada kedua sektor ini. Karena untuk sektor perdagangan 

dan Industri pasar global Indonesia 60%  produk luar negeri terutama tekstil 

asal China. Banyaknya produk-produk tekstil China  yang masuk ke Indonesia 

diperkirakan dapat mengancam keberadaan  produk Tekstil dan Produk 

Tekstil (TPT) lokal dalam memenuhi pasar dalam negeri. Dengan semakin 

banyaknya produk TPT impor yang masuk ke pasar dalam negeri, serta 

kesulitan industri TPT lokal untuk meningkatkan daya saing, maka beban para 

pelaku usaha industri TPT di Indonesia akan semakin bertambah berat. 


